Wedstrijdreglement
Dichter uit De Schaduw
ARTIKEL

1

De poëziewedstrijd Dichter uit de Schaduw, georganiseerd door Cultuurkapel De Schaduw,
loopt tot en met 7 oktober 2018 (OO:00). Iedere dichter/dichteres die niet eerder laureaat
was, kan deelnemen.

ARTIKEL 2
Voor deelname aan de poëziewedstrijd Dichter uit de Schaduw zendt de deelnemer
maximaal drie eigen gedichten in. Het is niet toegestaan om meer dan 3 werken ter
beoordeling in te leveren, ook niet onder pseudoniem.

ARTIKEL 3
Voor de gedichten gelden de volgende criteria:
- De gedichten zijn in het Nederlands geschreven.
- Het zijn eigen gedichten.

ARTIKEL 4
De gedichten dienen voor 7 oktober 2018 gemaild te worden naar: info@deschaduw.be.
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ARTIKEL 5
De ingezonden gedichten worden niet teruggestuurd naar de auteur. Eenmaal ingezonden,
kan een gedicht niet meer worden bijgewerkt of veranderd.

ARTIKEL 6
De inzender moet in de e-mail naam, thuisadres en e-mailadres vermelden. Deelnemers
die onder pseudoniem schrijven, dienen naast dit pseudoniem hun echte naam in de e-mail
te vermelden, ook bij andere correspondentie.

ARTIKEL 7
Er zijn geen inschrijfkosten verbonden aan de inzending.

ARTIKEL 8
De jury van de Dichter uit de Schaduw-poëziewedstrijd wordt gevormd door Reinout
Verbeke, Paul Rigolle, Rino Feys, Benedikte Crombez, Edward Hoornaert en Liselotte
Vercaigne. Over beslissingen van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 9
De jury van poëziewedstrijd zal de beste inzendingen belonen met een optreden op de Literaire Living
op 24 november 2018, met op de affiche Mark van Tongele, Christophe Vekeman, Carmien Michels,
Tsead Bruinja en Portland. De 3 tot 5 andere genomineerden ontvangen een boekenpakket
aangeboden door boekhandel De Zondvloed.

ARTIKEL 10
De genomineerde dichters en de winnaar vernemen de uitslag begin november 2018. Zij zullen per
e-mail op de hoogte worden gebracht. De uitslag zal ook op de website www.deschaduw.be, via
Facebook en via Schaal van Digther ((www.digther.blogspot.com) bekendgemaakt worden. Op de
Literaire Living 2018 wordt het juryverslag voorgelezen en worden de genomineerden en de winnaar
naar voren geroepen.

ARTIKEL 11
Met het inleveren van een gedicht (of gedichten) onderschrijft de dichter dit reglement en geeft
tegelijkertijd aan de ware auteur te zijn.
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